ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 14-09-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy , woj. dolnośląskie, 59-220 LEGNICA, ul. Powstańców Śląskich 3

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

Rubryka 2 Data wydania
decyzji
zarządzającej
wpis

298

2017-05-31

298

2015-03-13

298

2013-07-08

298

2012-03-30

Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
zamieszkania
albo nazwa,
numer z
Krajowego
Rubryka 3 –
Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
innego
utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
Imię i nazwisko
Informacje o
Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
połączeniu,
Numer
Rubryka 12 h na
Rubryka 8 rozpoczęcia i
zawieszeniu
identyfikacyjny
Wykreślenie
utworzenie i
Data uzyskania
zakończenia
działalności,
REGON nadany
uczelni albo
funkcjonowanie
osobowości
kadencji
likwidacji oraz
uczelni albo
związku uczelni
uczelni albo
prawnej
rektora uczelni
inne informacje
związkowi
z rejestru
związku uczelni
albo organu
o działalności
uczelni
oraz
zarządzającego
uczelni albo
nieruchomości
związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

Ryszard Pękała,
zam. ul.
Zimowa 6, 59500 Złotoryja
dr hab. inż.
Zbigniew
Rykowski,
kadencja od:
2014-09-01 do:
2017-08-31
pielęgniarstwo - studia
pierwszego stopnia - profil
praktyczny - Zamiejscowy
Wydział Pielęgniarstwa we
Wrocławiu
pozwolenie na
czas
nieokreślony

Legnicki Zakład
Doskonalenia
Zawodowego z
siedzibą w
Legnicy, ul.
Chłapowskiego
13, 59-220
Legnica, numer
KRS:

nieruchomość
zabudowana w
Legnicy, ul.
Powstańców
Śląskich 3

dr hab. inż.
Zbigniew
Rykowski,
kadencja od:
2011-10-01 do:
2014-09-30
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000077051

298

2011-07-20

Wyższa Szkoła Medyczna
w Legnicy z siedzibą w
Legnicy,
woj. dolnośląskie,
59-220
Legnica ul. Powstańców
Śląskich 3

298

2011-02-08

woj. dolnośląskie,
59-220
Legnica ul. Chłapowskiego
13

298

2011-01-27

prof. dr hab.
Zbigniew
Rykowski

Prowadzenie na Wydziale
Pielęgniarstwa studiów
drugiego stopnia na
kierunku "pielęgniarstwo".
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298

2009-05-22

298

2007-09-07

Prowadzenie na Wydziale
Zdrowia Publicznego i
Zarządzania studiów
pierwszego stopnia na
kierunku „zarządzanie”.

298

2007-05-25

Prowadzenie na Wydziale
Zdrowia Publicznego i
Zarządzania studiów
pierwszego stopnia na
kierunku „ratownictwo
medyczne”.

298

2005-01-21
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związku uczelni
związku uczelni
stanowiące ich
majątek

Termin
ważności
pozwolenia: do
dnia 30
września 2015
r.

391050489

Adres: ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, www.nauka.gov.pl; centrala: (022 52 92 900), Tel.: 022 52 92 384, Fax: 022 52 92 697, e-mail: sekretariat.dsw@nauka.gov.pl
Data wydruku: 14-09-2017
Strona 3 / 5

ODPIS Z REJESTRU UCZELNI NIEPUBLICZNYCH I ZWIĄZKÓW UCZELNI NIEPUBLICZNYCH
prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 i 742)
Data wydania odpisu: 14-09-2017
W rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych znajdują się wpisy dotyczące poniższej uczelni o następującej treści:
Uczelnia: Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy z siedzibą w Legnicy , woj. dolnośląskie, 59-220 LEGNICA, ul. Powstańców Śląskich 3

Rubryka 1 Numer wpisu
uczelni albo
związku uczelni

298

Rubryka 2 Data wydania
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Rubryka 4 –
Imię, nazwisko i
miejsce
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albo nazwa,
numer z
Krajowego
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Rejestru
Data wydania
Sądowego lub z
pozwolenia na
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utworzenie
właściwego
uczelni albo
rejestru i
związku uczelni
siedziba
założyciela albo
każdego z
założycieli
uczelni
tworzących
związek uczelni
2004-01-09;
Termin
rozpoczęcia
działalności:
data wpisu,
okres ważności
pozwolenia do
dnia 30
września 2009
r.

Rubryka 5 - Nazwa,
siedziba i adres uczelni
albo związku uczelni

Legnicki Zakład Wyższa Szkoła Medyczna
Doskonalenia
LZDZ w Legnicy z siedzibą
Zawodowego z w Legnicy
siedzibą w
Legnicy przy
ulicy
Chłapowskiego
13, 59-220
Legnica

Rubryka 6 - Posiadane
uprawnienia do
prowadzenia studiów na
danym kierunku i
określonym poziomie
kształcenia

Kształcenie na poziomie
wyższych studiów
zawodowych na kierunku:
„pielęgniarstwo” w
specjalności:
„pielęgniarstwo ogólne”.

Rubryka 7 Wartość i
rodzaj środków
Rubryka 9 Rubryka 11 majątkowych
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Rubryka 10 przeznaczonyc
oraz data
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związku uczelni
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stanowiące ich
majątek

Środki
2004-07-12
finansowe w
wysokości
80.000,0
(słownie:
osiemdziesiąt
tysięcy) złotych
oraz środki
rzeczowe w
wysokości
335.342,0
(słownie:
trzysta
trzydzieści pięć
tysięcy trzysta
czterdzieści
dwa) złote.
Łącznie - środki
finansowe i
rzeczowe –
w wysokości
415.342,0
(słownie:
czterysta
piętnaście
tysięcy trzysta
czterdzieści
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